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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Akademický senát 
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

Zápisnica 

z II. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 7. máj 2020 – 6. mája 2022 

konanom dňa 17. júna 2020 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“ alebo „senát“): 

 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Mgr. Peter Rakovský, PhD. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Viktória Andrásiová 

Vladimír Blahutiak 

Matúš Brath 

Filip Loffay 

Ernest Mészároš 

Mgr. Milan Sklenár 

Bc. Erik Tóth 

Mgr. Daniel Zigo 

 

Neprítomní:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

Bc. Matúš Mažáry 
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Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

Nikto 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan) 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan) 

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. (tajomníčka) 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (prodekan) 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan) 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. (prodekan) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 17. júna 2020 o 08:30 hod. prostredníctvom 

online aplikácie TEAMS. 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

Zasadnutie AS PraF UK viedol doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. ako predseda AS PraF UK v 

zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty.  

 

Predseda AS PraF UK privítal prítomných na zasadnutí AS PraF UK, vykonal prezenciu a 

konštatoval, že senát je uznášaniaschopný. Následne otvoril zasadnutie AS PraF UK a 

predložil senátu návrh programu zasadnutia AS PraF UK v znení, v akom bol doručený 

členom AS PraF UK v elektronickej forme e-mailom a zverejnený a vyzval členov senátu na 

jeho doplnenie, alebo zmenu. 

 

K programu zasadnutia AS PraF UK nikto nenavrhol ďalšie zmeny ani doplnenie. Doterajší 

predseda AS PraF UK dal následne hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS 

PraF UK v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/II/2020 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „AS 

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Opakovaná voľba podpredsedov AS PraF UK (zmätočné hlasovanie) 

3. Opakovaná voľba členov Stálej volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú a študentskú 

časť akademickej obce (zmätočné hlasovanie) 

4. Výročná správa o hospodárení za rok 2019 

5. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019 
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6. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov 

7. Prerokovanie návrhu dekana na poverenie zamestnanca fakulty funkciou riaditeľa ústavu 

8. Rôzne 

9. Záver“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že program bol senátom schválený ako uznesenie č. 

1/II/2020. 

 

K bodu 2 a 3 / Opakovaná voľba podpredsedov AS PraF UK (zmätočné hlasovanie), 

Opakovaná voľba členov Stálej volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú a 

študentskú časť akademickej obce (zmätočné hlasovanie) 

 

Na rokovanie sa dostavila členka senátu JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová, PhD. 

 

Predseda AS PraF UK vysvetlil dôvod, prečo je potrebné uskutočniť opätovne voľbu 

podpredsedov AS PraF UK a členov stálej volebnej komisie AS PraF UK. Uviedol, že 

v uvedených prípadoch členovia senátu volili aj pre tú časť zástupcu senátu, pre ktorú 

hlasovať nemali. Skrutátori teda vyhlásili túto časť volieb za zmätočnú a z toho dôvodu je 

potrebné voľbu opakovať. Predseda AS PraF UK opäť pripomenul, že podpredsedov senátu 

za zamestnaneckú časť volia len členovia zamestnaneckej časti senátu na osobitnom 

hlasovacom lístku a podpredsedov senátu za študentskú časť volia len členovia študentskej 

časti senátu, a to taktiež na osobitnom hlasovacom lístku. Rovnako tak treba urobiť v prípade 

stálej volebnej komisie. Predseda senátu avizoval, že hlasovacie lístky pošle osobitne členom 

zamestnaneckej časti a osobitne členom študentskej časti. Predseda AS PraF UK ďalej 

navrhol, aby bol termín pre uskutočnenie opakovanej voľby stanovený do 26. júna 2020, 

a voľba sa uskutoční opäť poštou alebo prostredníctvom podateľne  PraF UK. 

 

Predseda AS PraF UK ďalej informoval členov senátu o celkových výsledkoch volieb, ktoré 

su zverejnené aj na webovej stránke fakulty. 

 

Tajné hlasovanie prebehlo v zmysle článku 17a Rokovacieho poriadku korešpondenčným 

hlasovaní. V zmysle Zápisnice o priebehu a výsledku voľby podpredsedov Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a voľby členov Stálej 

volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce (ďalej len 

„Zápisnica o priebehu a výsledku voľby orgánov“), ktorú spracovali zvolení overovatelia, je 

výsledok tajného hlasovania o podpredsedoch a členoch Stálej volebnej komisie AS PraF UK 

nasledovný: 

Hlasovanie o podpredsedovi AS PraF UK za zamestnaneckú časť: 

 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

Odovzdané: 14 

Za: 13 

Proti: 1 

Neplatné: 0 
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Hlasovanie o podpredsedovi AS PraF UK za študentskú časť: 

 

Bc. Matúš Mažáry 

Odovzdané: 7 

Za: 6 

Proti: 0 

Neplatné: 1 

 

Uznesenie č. 2/II/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolil v tajnej 

voľbe za podpredsedov Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty: 

- JUDr. Hanu Kováčikovú PhD. za zamestnaneckú časť a  

- Bc. Matúša Mažáryho za študentskú časť.“ 

 

Hlasovanie o členoch Stálej volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú časť 

akademickej obce: 

 

a) hlasovanie zamestnaneckou časťou AS PraF UK: 

 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 

Odovzdané: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Neplatné: 0 

 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 

Odovzdané: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Neplatné: 0 

 

JUDr. Veronika Munková, PhD. 

Odovzdané: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Neplatné: 0 

 

Prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. – náhradníčka 

Odovzdané: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Neplatné: 0 
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b) hlasovanie študentskou časťou AS PraF UK: 

 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 

Odovzdané: 7 

Za: 5 

Proti: 0 

Neplatné: 2 

 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 

Odovzdané: 7 

Za: 5 

Proti: 0 

Neplatné: 2 

 

JUDr. Veronika Munková, PhD. 

Odovzdané: 7 

Za: 5 

Proti: 0 

Neplatné: 2 

 

Prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. – náhradníčka 

Odovzdané: 7 

Za: 5 

Proti: 0 

Neplatné: 2 

 

Hlasovanie o členoch Stálej volebnej komisie fakulty pre študentskú časť akademickej 

obce: 

a) hlasovanie zamestnaneckou časťou AS PraF UK: 

 

Marián Ruňanin 

Odovzdané: 14 

Za: 11 

Proti: 0 

Neplatné: 3 

 

Ernest Mészáros 

Odovzdané: 14 

Za: 11 

Proti: 0 

Neplatné: 3 

 

Viktória Micheľová 

Odovzdané: 14 

Za: 11 

Proti: 0 

Neplatné: 3 
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Milan Béreš – náhradník 

Odovzdané: 14 

Za: 11 

Proti: 0 

Neplatné: 3 

 

b) hlasovanie študentskou časťou AS PraF UK: 

 

Marián Ruňanin 

Odovzdané: 7 

Za: 6 

Proti: 0 

Neplatné: 1 

 

Ernest Mészáros 

Odovzdané: 7 

Za: 6 

Proti: 0 

Neplatné: 1 

 

Viktória Micheľová 

Odovzdané: 7 

Za: 6 

Proti: 0 

Neplatné: 1 

 

Milan Béreš – náhradník 

Odovzdané: 7 

Za: 6 

Proti: 0 

Neplatné: 1 

 

Uznesenie č. 3/II/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolil v tajnej 

voľbe za členov Stálej volebnej komisie pre zamestnaneckú časť akademickej obce JUDr. 

Máriu Novákovú, PhD., JUDr. Janu Strémy, PhD., JUDr. Veroniku Munkovú, PhD., prof. 

JUDr. Margitu Prokeinovú PhD. (ako náhradníčku) a za členov Stálej volebnej komisie 

fakulty pre študentskú časť akademickej obce Mariána Ruňanina, Ernesta Mészárosa, 

Viktóriu Micheľovú, Milana Béreša (ako náhradníka).“ 

 

K bodu 4 / Výročná správa o hospodárení za rok 2019 

 

Predseda senátu odovzdal slovo dekanovi ako predkladateľovi výročnej správy. Dekan 

posunul slovo pani tajomníčke fakulty. 
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Pani tajomníčka oboznámila senát s informáciou, že fakulta štandardne ako po minulé roky 

hosdpodárila v minulom roku na princípe  viaczdrojového financovania, pričom hlavným 

zdrojom bola pridelená dotácia, ktorá bola oproti roku 2018 vyššia. Fakulta použila aj 

prostriedky z nedotačných zdrojov, a to prevažne prostriedky z poplatkov za školné, 

za prijímacie konanie a z poplatkov z ďalšieho vzdelávania.  

 

Fakulta dosiahla určitú stratu oproti roku 2018, pričom toto bolo zapríčinené zvýšením platov, 

pretože koncom roku 2019 prebehla mzdová reforma a taktiež boli vyplatené odmeny za 

publikačnú činnosť a tiež náklady na štipendiá pre doktorandov. 

 

V druhej polovici roku 2019 sa podarilo uskutočniť revíziu vyplateného podielu na dotácii 

pripadajúcej na spoločné študijné programy Ekonómia a právo a Právo a ekonómia, čím sme 

získali dodatočné finančné prostriedky. Táto revízia bola vykonaná spätne od roku 2016 do 

roku 2019. Vyzdvihla tiež fakt, že fakulta získala do správy nebytový priestor na Vajanského 

nábreží 10, ktorý pomôže v súvislosti s výučbou a tiež prispeje k podnikateľskej činnosti 

fakulty, a to z prenájmu nebytového priestoru reštaurácii BeAbout, ktorý predstavuje sumu 

6.422 Eur mesačne. Taktiež fakulta získala finančné prostriedky z pozostalosti  doktora 

Olejka vo výške 100.000 Eur, ktoré budú použité na štipendiá študentov. Vyjadrila 

presvedčenie, že tento rok sa finančná situácia PraF UK zlepší a vybalansuje s tým, že 

i naďalej je potrebné byť obozretný vo vzťahu k nákladom fakulty a rovnako upozornila, že je 

potrebné zabezpečiť riadne čerpanie dovolenky. 

 

Dekan sa vyjadril, že sme mohli hospodáriť tak, aby sme mali účtovný zisk, ale bolo potrebné 

dokončiť mzdovú reformu, aby učitelia, ktorí sa venujú fakulte, boli adekvátne ohodnotení 

a zmeniť tak stav, ktorý tu bol v minulosti, že PraF UK mala druhý najnižší plat v rámci celej 

Univerzity Komenského. Čakáme stále na schválenie delenia dotácie, tie čísla už poznáme 

a sú pre nás priaznivé. Riziká sú v rámci nedotačných zdrojov, najmä školné za externé 

štúdium a tiež v prípadoch ďalšieho vzdelávania. Dekan avizoval, že tento rok musí fakulta 

šetriť, lebo nevieme, čo nás čaká. Do konca roka nebudú žiadne odmeny a v rámci 

doktorandského štúdia je potrebné urobiť trošku zmenu ohľadom ich povinností a  zníženie 

ich počtu.  

 

Predseda AS PraF UK odovzdal slovo docentovi Stanekovi. 

 

Predseda kontrolnej komisie, docent Stanek, uviedol nových členov komisie a avizoval, že 

členovia senátu majú výročnú správu k dispozícii a zhrnul, že záver je kritickejší, je potrebné 

konštatovať, že je potrebné odpovedať na otázku, ako to bolo so študijnými programami s 

Ekonomickou univerzitou, čo sa tam stalo, aké tam boli dôvody, prečo tam vznikli 

nezrovnalosti a prečo sa na ne prišlo až teraz. Ďalej povedal, že máme problém 

s celoživotným vzdelávaním, či by nebolo dobré ich naplniť s inými fakultami a inšpirovať sa 

spoluprácou, ktorú máme v rámci ekonomických študijných programov.  

Predseda AS PraF UK odovzdal slovo opäť pani tajomníčke. 

 

Pani tajomníčka sa vyjadrila, že v súvislosti s revíziou študijných programov s Ekonomickou 

univerzitou vznikli otázky. Ďalej uviedla, že našej PraF UK vznikla v roku 2019 prvýkrát 

povinnosť zaslať podiel na dotácii pripadajúcej na spoločný študijný program Právo 

a ekonómia. Z toho dôvodu sme sa pozreli do Dohody o spolupráci, konkrétne na to, ako bol 
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nastavený vzorec výpočtu tohto podielu na dotácii. Oslovili sme kvestorku Ekonomickej 

univerzity a zistili sme, že náš podiel na dotácii je dosť vysoký oproti ich podielu a zistili sme 

nezrovnalosti, že od roku 2017 nám posielali nižšie sumy. Od roku 2019 sme dostali 229.000 

Eur. K druhej otázke ohľadom celoživotného vzdelávania je problémom konkurencia, napr. 

C. H. Beck, ktorý ponúka podobné kurzy a má oveľa lepšiu propagáciu, poskytuje kurzy 

v hoteloch. Ďalej sa vyjadrila k edičnej a vydavateľskej činnosti, odkedy máme spoluprácu 

s Wolters Kluvers, poberáme 5 % z výnosov, ktoré sa vysporiadavajú koncom roka.  

Dekan sa vrátil k téme celoživotného vzdelávania, dostali sme zákazky z verejného sektora, 

pretože v rámci súkromného sektora to nikdy nefungovalo. Prístup katedier je laxný, jeden čas 

sme mali na stránke množstvo kurzov, ale neboli komerčne použiteľné. Bolo by potrebné 

uskutočniť väčšiu objednávku. Tretia vec je tá, že v prvom stupni štúdia máme značný počet 

študentov, a to najmä v porovnaní s inými fakultami, propagujeme naše vzdelávanie aj 

v zahraničí, a to najmä na sociálnych sieťach a takto by sa mohlo spropagovať aj celoživotné 

vzdelávanie a urobí sa to online. Dotiahli sme zmluvu s úniou podnikových právnikov, 

s Duslo Šaľa, sme v rokovaní s HB Reavis, podpisuje sa dohoda s Asociáciou 

zamestnávateľských zväzov, kde sme pripravili analýzu a bude z nej aj mediálny výstup. 

Budeme ale musieť pristúpiť aj na cielenú reklamu. 

 

Prodekan Andraško sa vyjadril, že ak bude ponuka celoživotného vzdelávania zaujímavejšia, 

ak máme čo propagovať, tak budeme. Súhlasí, že propagácia je momentálne slabšia, 

konkurencia je vysoká, ale pracujeme na nej. 

 

Doktorka Uličná sa vyjadrila, že pán docent Stanek mal vo svojom prejave asi na mysli 

spoluprácu s inými fakultami, s čím súhlasí. Povedala, že na katedre evidujú záujem zo strany 

študentov iných fakúlt o vzdelávanie a že by tu priestor na to bol. 

 

Dekan na záver uviedol, že fakulta má rozbehnutých viacero spoluprác, a to napríklad v rámci 

tém ochrany životného prostredia, informačných technológií alebo manažmentu.  

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil a preto predseda senátu túto ukončil a dal hlasovať 

o výročnej správe o hospodárení fakulty za rok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 4/II/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. h) a čl. 48 ods. 3 Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení, na 

návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty   
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schvaľuje 

  

Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za 

rok 2019, predloženú dekanom fakulty.“  

  

Predseda AS PraF UK oznámil, že Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty za rok 2019 bola senátom schválená ako uznesenie č. 

4/II/2020. 

 

K bodu 5 / Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019 

 

Dekan sa vyjadril, že zaznamenávame zvýšený záujem o štúdium na našej fakulte. Počty 

týchto študentov sa však v jednotlivých ročníkoch znižujú, pretože úroveň štúdia ja vysoká. 

Nemáme záujem o znižovanie počtov študentov, ale ak nemáme prijímacie skúšky, tak 

vysokú úroveň musíme udržať. Apeloval na členov senátu za študentskú časť – najmä za 

magisterské štúdium, aby šírili, že je potrebné študovať a nespoliehať sa na to, že si študenti 

prelistujú počas skúšky zákon. Dekan sa vyjadril, že má dobré recenzie na študentov zo 

strany praxe a že táto dobrá kvalita musí zostať zachovaná. Ďalej dekan informoval, že za 

posledné roky sa značná časť oprávnených sťažností študentov znížila, a to najmä na Katedre 

ústavného práva. Záverom povedal, že chceme pokračovať v tomto trende, aby fakulta 

naďalej poskytovala kvalitné štúdium. Ohľadom externej formy štúdia sa dekan vyjadril, že 

tam sa počty znižujú a musíme na tom zapracovať. Korona kríza nám ukázala, že vieme 

vyučovať aj online, čo síce nie je ideálne, ale vieme napríklad spolupracovať s vyučujúcimi 

zo zahraničia. Dekan informoval členov senátu aj ohľadom vedy, konkrétne, že výstupov je 

cez 900, počet databázových článkov sa zvýšil na  21, v roku 2018 ich bolo 11. Dekan ďalej 

uviedol, že potrebujeme zvýšiť počty monografií a že sme zaznamenali zníženie počtu citácií, 

čo môže byť spôsobené skrátením času evidencie, čo nás však nemôže ovplyvňovať. Dekan 

sa vyjadril aj k téme grantov, že sme v tejto oblasti úspešní, čo sa týka domácich, ale 

i zahraničných grantov. Ohľadom nebytového priestoru sa dekan vyjadril, že tieto priestory 

potrebujeme, ambícia bola, že na jeseň roku 2021 sa priestor sprevádzkuje, žiaľ kvôli korone 

bude potrebné niektoré procesy reštartovať. 

 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a predseda ju ukončil. 

 

Predseda senátu dal hlasovať o výročnej správe o činnosti fakulty za rok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/II/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. h) a čl. 48 ods. 3 Štatútu 
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Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení, na 

návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty   

  

schvaľuje 

  

Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 

2019, predloženú dekanom fakulty.“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty za rok 2019 bola senátom schválená ako uznesenie č. 

5/II/2020. 

 

K bodu 6 / Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných 

programov 

 

Predseda AS PraF UK avizoval, že materiál bol členom senátu zaslaný, ale došlo v ňom k 

drobným úpravám, takže bol pred konaním senátu elektronicky zaslaný ešte raz. 

 

Predseda AS PraF UK odovzdal slovo dekanovi. 

 

Dekan sa vyjadril, že ide o úpravu kritérií príjimacieho konania v doktorandskom štúdiu 

z toho dôvodu, že veľa vecí sa kvôli korone kríze predĺžilo a jedno z toho je predĺženie štúdia 

druhého ročníka magisterského štúdia. Takže prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa 

posunulo tak, aby sme mali študentov, ktorí majú záujem o vedecko-pedagogické štúdium, 

aby jednoducho mohli obohatiť naše rady. Zmeny sa týkajú len termínov, nie podmienok. 

Materiály sú dva, lebo študijný program kánonické právo má špecifiká.  

 

Avizované zmeny:  

Termín prijímacieho konania – 19.8.2020 – 11.9. 2020 

Termín prijímacej skúšky 7.9., 8.9, 9.9. 2020 

Termín podania prihlášky – do 18.8.2020 

 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a predseda ju ukončil. 

 

Na rokovanie sa dostavil člen senátu Mgr. Daniel Zigo. 

 

Hlasovanie: 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/II/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. j) Štatútu Univerzity 
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Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení na návrh dekana 

fakulty  

schvaľuje 

 

ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou 

predložené dekanom, a to doktorandských študijných programov uskutočňovaných fakultou: 

- teória a dejiny štátu a práva (kód dTDSP15/dTDSPx15) 

- ústavné právo (kód dUSP17/dUSPx19) 

- správne právo (kód dSRP15/ dSRPx15) 

- pracovné právo (kód dPRP18/dPRPx18) 

- trestné právo (kód dTRP17/dTRPx17) 

- medzinárodné právo (kód dMEP17/dMEPx17) 

- právo Európskej únie (kód dPEU19/dPEUx19) 

- rímske právo (kód dRIMP19/dRIMPx19) 

- obchodné a finančné právo (kód dOFP15/ dOFPx15) 

- občianske právo (kód dOBP15/ dOBPx15)  

v študijnom odbore 30. právo a doktorandského študijného programu Kánonické právo (kód 

dKANP19/dKANPx19) v študijnom odbore 30. právo.“  

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 

študijných programov boli senátom schválené ako uznesenie č. 6/II/2020. 

 

K bodu 7 / Prerokovanie návrhu dekana na poverenie zamestnanca fakulty funkciou 

riaditeľa ústavu 

 

Predseda AS PraF UK odovzdal slovo dekanovi. 

 

Dekan sa poďakoval doterajšiemu riaditeľovi Ústavu práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD., ktorý sa vzdal funkcie a navrhol za 

seba člena ústavu JUDr. Jozefa Andraška, PhD., ktorý podľa slov dekana preukazuje dobré 

organizačné schopnosti a kontakty, ktoré nadobudol vďaka svojim odborným schopnostiam.  

 

Prodekan Andraško sa poďakoval za dôveru a taktiež poďakoval svojmu predchodcovi, ktorý 

bol pri zrode ústavu. 

 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a predseda ju ukončil. 

 

Hlasovanie: 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/II/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 22 

ods. 6 písm. f) a ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v 

platnom a účinnom znení na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
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fakulty po prerokovaní 

 

berie na vedomie návrh dekana na poverenie 

 

zamestnanca fakulty JUDr. Jozefa Andraška, PhD. výkonom funkcie riaditeľa Ústavu práva 

informačných technológií a práva duševného vlastníctva.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom vzatý na vedomie ako Uznesenie 

č. 7/II/2020. 

 

K bodu 8 / Rôzne 

 

Dekan sa vyjadril k vývoju pandémie, že online výučba sa bude uskutočňovať do 16. augusta 

2020. Pokiaľ to bude možné a bezpečné, tak od 17. augusta by sme mohli fungovať normálne 

vrátane skúšok a športových aktivít. Musíme byť pripravení prejsť zo dňa na deň na opäť 

bezkontaktnú formu. Dekan sa poďakoval všetkým učiteľom, študentom a zamestnancom za 

to, ako rýchlo sa dokázali adaptovať na zmeny. Dekan si uvedomuje, že tento systém 

nevyhovuje všetkým, zaznamenali sme potreby študentov o konzultácie a zaznamenali sme 

tiež to, že študenti sa pokúšali vyhovárať. 

 

Kompenzačné prostriedky sú také, že bude pripravený formulár, ktorý bude potrebné vyplniť 

do konca augusta a bude sa týkať odpustenia kontrolných etáp štúdia. Skúšky, ktoré si 

študenti prenesú, by sa mohli realizovať aj počas semestra. Ďalšia vec súvisí s tým, že máme 

obmedzené počty prihlásených študentov a je ideálne si pred posledným termínom predmet 

odpísať a opäť zapísať na jeseň. Od septembra bude účinný nový študijný poriadok UK 

a dekan sa vyjadril, že píše fakultný študijný poriadok a koncom leta by mohol byť 

spracovaný na prerokovanie.  

 

K bodu 9 / Záver 

 

Predseda AS PraF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS PraF UK. 

 

................................................... 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

  predseda AS PraF UK 

 

Zapísala: JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.    .................................................. 

 

Overili:  

Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.    ................................................. 

Mgr. Petra Uličná, PhD.      ................................................. 

Viktória Andrásiová      ................................................. 


